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Nylands litteraturförening är en registrerad förening för personer som skriver och läser i Nyland, men 
också på annat håll, t.ex. på Åland och i Sverige.  
 
MEDLEMMAR 
Föreningen hade vid årets slut 125 inskrivna medlemmar. Medlemsavgiften var 25 euro per år, för 
medlemmar under 27 år 15 €. 
 
STYRELSE 
På årsmötet 27.5 valdes Gerd-Peter Löcke till ordförande för styrelsen för ett år. 
 
Ordinarie medlemmar      Ersättare 
Gerd-Peter Löcke (ordförande)     Solveig Eriksson 
Ulrika Brunberg (vice ordförande)    Elisabeth Sandelin 
Susanna Söderholm (sekreterare)    Stefan Lindqvist 
Annika Cleo-Hultman       
Henrik Nymalm       
 
Elisabeth Sandelin lämnade styrelsen och föreningen vid årets slut av personliga orsaker. 
  
14.10 kallades medlemmarna till ett höstmöte i Centrumbiblioteket Ode i Helsingfors och digitalt på Jitsi. 
Mötet diskuterade verksamheten under Corona-krisen samt planerade stadgeändringar. 
 
VERKSAMHET 
Föreningen hade ett besvärligt verksamhetsår. Först var föreningen nära att mista styrelsen i en period 
när Coronakrisen började sätta käppar i hjulet. Flera planerade projekt har inhiberats helt och hållet 
eller har påverkats av Coronakrisen. Genom digitala satsningar har föreningen dock lyckats skapa nya 
former av delaktighet. 

Administration 
Administrationen har nu ett digitalt kontor som omfattar webbsidan, medlemsregistret och ett 
dokumentarkiv. Den nya styrelsen har själv tagit hand om alla ansökningar och redovisningar för att 
bättre hålla sig ajour med föreningens verksamhet. Hela pappersarkivet har flyttats till ett fysiskt 
materiallager hos ”Grabbarnas Flytt” i Helsingfors. Dessutom har styrelsen gått in för att ordna alla 
möten (även) digitalt.  

Medlemsbrev  
Tre medlemsbrev har skickats till medlemmarna med information om verksamheten. Information fanns 
också på Facebook och på nylitt.webbhuset.fi. 
 
Manus 
Föreningens publikation Manus 38 publicerades enligt tidtabell. Pappersupplagan på 200 exemplar 
distribuerades till medlemmarna. De digitala versionerna PDF och EPUB kan laddas ner från föreningens 
hemsida. 



Lektörtjänster  
Christina Korkman skötte ett lektörsuppdrag. Hon kommer att stå till förfogande också i framtiden. 

Bokkalaset 
Resan till årets bokkalas i Ekenäs inhiberades. Arrangörerna hade valt att presentera en stor del av 
programmet virtuellt. Föreningen deltog digitalt med 2 videoinspelningar som streamades på 
Bokkalasets YouYube-kanal. Båda videor överfördes senare till föreningens egen YouTube-kanal. 

Föreningen deltog däremot inte i Helsingfors bokmässa som i år hölls digitalt.   

Uppläsning 
De traditionella aftnarna på Arkadia International Bookshop blev tyvärr inhiberade liksom högläsningen 
för barn vid Åshöjdens skola i Helsingfors efter några korta besök. 20.10 besökte ordförande och 
styrelsemedlemmen Elisabeth Sandelin det nyöppnade bibliotekshuset i Kyrkslätt. De togs emot av 
styrelsemedlemmen Stefan Lindqvist som presenterade sin skrivargrupp. Föreningens verksamhet 
presenterades och diskuterades. 

YouTube 
2020 producerades 4 nya videosnuttar, 2 av dem från Bokkalaset i Ekenäs. Vid årets slut fanns 10 
inspelningar på föreningens kanal.  

Facebook 
Via Facebook når vi ca 6 500 personer i Finland och i Sverige, i genomsnitt 20 personer per inlägg. 
153 personer gillar sidan. Inlägget om skrivarkursen ”FÖRVERKLIGA DIN FÖRFATTARDRÖM” 
nådde 507, inlägget om valet av den nya ordförande 227 läsare. Videon ”Clemenc och Lucia” 
ledde till 114 interaktioner.  

Instagram 
Vid årets slut hade föreningen ca 70 bidrag med 120 abonnenter. Trenden visar starkt uppåt, tack 
vare ett diktskrivarprojekt. Föreningen abonnerade själv på 147 sidor. Kanalen är också kopplat 
till föreningens Facebooksida. 

Samarbete  
Medlemmarna har fått Horisont, den österbottniska tidskriften med nordisk räckvidd och internationellt 
perspektiv. Tidskriften utges av Svenska Österbottens litteraturförening rf. Horisont utkom med 4 
nummer.  

EKONOMI 
Föreningen har erhållit 12 500 € i understöd från Svenska Litteratursällskapet, Stiftelsen Tre Smeder och 
Konstsamfundet (16 000 år 2019).  
 
 
Gerd-Peter Löcke 
Ordförande 
 
 


